
  

  

 

 

 ל"פיתוח מרחבים המעודדים הליכה ברגהזמנה ליום עיון בנושא "
 

 

 

"הליכה רגלית היא הרבה יותר מתנועה היא המצב הטבעי שלנו. פעמים רבות היא עצמה מחוז חפצינו. הליכה 

מכילה בתוכה, מלבד יעילות תנועתית, גם מענה לתחושותינו, למצב הרוח שלנו, לרצונינו לראות ולהראות, 

הצרכן החשוב ביותר של  לפגוש, להשתתף, ולהנות מהמרחב הפתוח. הולך הרגל הינו -לעשות דברים ביחד

 הוא מהותו האנושית" המרחב הציבורי בעיר.

הפיכת המרחבים הציבורים והרחובות העירונים והפרברים למרחבים המעודדים תנועת הולכי רגל היא המפתח 

 .ולערים שוקקות חיים למרחב ציבורי איכותי ומתפקד

והקהילתי  החברתי פאןעל החדשניות ,זוויות הסתכלות כלול הכרות עם כלי מדידה פרקטיים לתכנון יום העיון י

 כרות עם מקרי בוחן מעניינים מהארץ ומהעולם.,וה

 נציגי רשויות מקומיות  קהל היעד:

  00:16-10:00בין שעות   16.12.19-יום שני י"ח בכסלו תש"פ ה תאריך:

 ..2קומה  – 207אולם: , , המושבה הגרמנית, חיפה 21רח' הגנים  מכללת ויצ"ו  חיפה,  כתובת:

 סידורי חניה: בסביבת המכללה ישנם מגרשי חניה/חניות עירוניות.

 דקות או במונית. 10-כ –למגיעים ברכבת: מומלץ לרדת בתחנה 'מרכז השמונה'. הליכה רגלית 



  

  

 

 ללא עלות אך כרוך בהרשמה מוקדמת.   עלות:
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 מרצה נושא שעות

10:30-10:00   התכנסות 

ראש המחלקה -פרופ' אדר' אירית צרף נתניהו ברכות  10:30-10:45
 המרכז האקדמי לארכיטקטורה וסגנית הנשיא

 ויצו חיפה -לעיצוב 
הפורום לעירוניות נעמי צור יו"ר   

מאירוע זמני לשינוי -החייאת המרחב הציבורי 10:45-11:30

 מקרי מבחן מהעולם-קבוע

ללימודי סביבה ע"ש בה"ס  -אורלי רונןד"ר  

 פורטר

11:30-12:10 Re Think and Re Use   
 –החייאת המרחב הציבורי לגבי 

 מקרי מבחן מישראל

 ר הפורום הישראלי לעירוניות"יו -נעמי צור

 הפסקה 12:10-12:20
 

 

מדדים לבחינת מידת ההליכות  -מראה מקום 13:00- 12:20
 של רחובות

לבניה ירוקההמועצה הישראלית  -קרן שווץ   

אקדמיה כקטליזטור –התחדשות מרכזי הערים  13:00-13:40
 לשינוי עירוני עגולים

 פרופ' אדר' אירית צרף נתניהו
 ראש המחלקה לארכיטקטורה וסגנית הנשיא

 ויצו חיפה -לעיצוב  המרכז האקדמי

  הפסקת צהרים 13:40-14:10

יחסי –המרחב הציבורי כקטליזטור חברתי  14:15-15:00
 גומלין והשפעות הדדיות

 "נחלת הכלל"מנכל"ית  -טלי וקסלראדריכלית 

 שיתוף ציבור               –הובלת שינוי במרחב הציבורי  15:00-15:45
 חזון ורתימת שותפים

מנהל תחום תרבות ומרחב ציבורי  -עידו לויט

 ה לפיתוח כלכלי בירושליםריצירתי, עדן החב

   

 

 לפרטים והרשמה:

 קישור להרשמה ליום עיון לפיתוח מרחבים המעודדים הליכה ברגל

 

 לפרטים נוספים: 

 ronit@ilgbc.org 0523689663רונית זאבי 

https://ilgbc.org/course/%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%94/
mailto:ronit@ilgbc.org

